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Dr. Boros Anita 1980. június 15-én született Fehérgyarmaton. Középiskolai tanulmánya-
inak befejezése után sikeresen felvételizett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Állam-
igazgatási Egyetemre, ahol 2001-ben igazgatásszervezőként végzett, majd rendszeresen 
képezve magát: 2005-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Állam- és Jogtudo-
mányi Karán jogász diplomát szerzett, 2009-ben jogi szakvizsgát tett, ezzel egyidejűleg a 
Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Iskolájában állam- és jogtudományi doktori 
(Ph.D.) tudományos fokozatot, majd 2010-ben az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egye-
tem összehasonlító állam- és jogtudományi szakjogász (LL.M.) végzettséget szerzett.

Dr. Boros Anita a pályaválasztásáról így vall: „Fiatal korában az ember nehezen tudja 
eldönteni, melyik az ideális hivatás számára, amely mellett ténylegesen el tud köteleződni. 
Alapvetően humán beállítottságú voltam, de többnyire nem okozott gondot egyetlen tárgy 
elsajátítása sem. Olyan pályák voltak számomra vonzóak, amelyek az általam kedvelt tantár-
gyak alapismeretét feltételezték, így a jogászi, a közigazgatási és a gyermekorvosi pálya között 
hezitáltam. Ennek a döntésnek lett az eredménye az, hogy tanulmányaimat az Államigazga-
tási Főiskolán kezdtem meg 1998-ban. Ezt a döntést azóta sem bántam meg: a közigazgatás(i 
eljárásjog) és a közigazgatási pálya iránti szerelem akkor szökött szárba.”

Szakmai életútja 2001-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karán indult, ahol 2003-ig a Dékáni Hivatal vezetője volt. 2003 óta oktató a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán, 2011-től mint 
egyetemi docens. 

És milyen a személyes viszonya az oktatáshoz, a hallgatókhoz, valamint a közigaz-
gatáshoz? „Az oktatást már hallgató koromban megszerettem, így nem volt kérdéses, hogy 
hosszú távon ebbe az irányba orientálódjak. A hallgatókkal való kapcsolatom úgy vélem ki-
egyensúlyozott: pontosan tudják, hogy mit és miért követelek, ismerik az együttműködésünk 
szabályait, ezért úgy gondolom, egy okos egyetemista vagy főiskolás hallgató fel tudja mérni, 
hogy minden szigor csak a javát, a későbbi fejlődését szolgálja. Igyekszem a hallgatóimmal 
konzekvensnek lenni, segítem őket és próbálom megértetni velük, hogy a kemény munka min-
dig meghozza a gyümölcsét, lehet, hogy nem azonnal, de hosszú távon a tehetségek nem ma-
radhatnak árnyékban.

Pályámat meghatározó orientáló személy volt tanárom, Lőrincz Lajos professzor úr, aki 
egészen a haláláig meghatározó volt számomra: a főnököm, a konzulensem, a mentorom volt 
mindvégig. 
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Mivel már évek óta vezetőként dolgozom a közigazgatási szférában felismertem, hogy a 
közigazgatás különböző szintjein különböző típusú feladatokat kell ellátni, ez különböző ér-
deklődésű kollégák munkavégzését feltételezi. Ezt igyekszem a hallgatóimnak is hangsúlyozni 
és megismertetni velük a szakmát, ezzel közelebb hozni a terület gyakorlati oldalát. Belülről 
látva a közigazgatást azt tudom mondani, hogy a megfelelő egyetemi képzésben való részvé-
tel és a széles körű, de alapos tudás elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember aztán az elméleti 
tudására alapozva megszerezze azokat a gyakorlati ismereteket, amelyek elindíthatják a köz-
igazgatási karrier- és életpályán

Az oktatás nagyon fontos a közigazgatásra vonatkozó lehető legszélesebb körű ismeretek 
alapos, elméleti szintű elsajátításához. Ezek az ismeretek azonban szükségszerűen formálód-
nak a gyakorlatban: az elmúlt években, amióta a közigazgatás különböző területén dolgozom, 
nagyon sokat tanultam az emberekről, az együttműködésről, a jogszabályi előírások gyakor-
lati leképeződéséről. Jelenleg közvetetten több száz gazdasági társaság, több ezer ingatlan 
és egyéb állami vagyonelem tartozik hozzám, melyet egy igen kis létszámú – egy nyolcvan 
fős – csapattal felügyelek. A legnagyobb kihívás és egyben erény is, hogy sikerült olyan kitűnő 
kollégákkal körbevenni magam, akikkel azt gondolom, hogy egy rendkívül gyorsan reagáló, 
hatékony problémamegoldó csapattá fejlődtünk az elmúlt években.”

Dr. Boros Anita a jogi diploma megszerzését követően az egyetemi oktatói, kutatói 
tevékenység mellett 2005–2007 között ügyvédjelöltként is tevékenykedett. Ezt követően 
közigazgatási, illetve közbeszerzési tanácsadói tevékenységet látott el számos közigaz-
gatási szerv számára. 2012-ig a Közbeszerzési Hatóság főosztályvezetőjeként dolgozott. 
2012-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogtanácsosa, miniszteri főtanácsadó lett, 
majd 2015 óta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkár 
feladatait is ellátó vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkára, a Közbeszerzési 
Hatóság Tanácsának állami vagyonért felelős miniszter által delegált tagja, a MÁV Ma-
gyar Államvasutak Zrt. felügyelőbizottságának elnöke, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. igazgatóságának tagja. 

2016-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen „dr. habil” címet szerzett. 35 könyv és 
közel 70 tanulmány (www.mtmt.hu) jelent meg a neve alatt önállóan vagy társszerző-
ként, számos önállóan jegyzett tárgy jegyzője és oktatója. Kutatási területe a közigazga-
tási (hatósági) eljárásjog, az európai közigazgatási eljárásjog, valamint a közbeszerzések 
joga. Számos konferencián vett részt előadóként és szervezőként is, doktorandusz hallga-
tók témavezetője.

Mindezek mellett széleskörű szakmai, közéleti tevékenységet fejt ki:
2010– Közigazgatási alap- és szakvizsga bizottság tag
2010– MTA köztestületi tag 
2011–2012 Közbeszerzési Szemle, főszerkesztő 
2011–2012 Közigazgatás a gyakorlatban, rovatfelelős 
2011–2012 Pro Publico Bono, szerkesztő 
2012– Kodifkáció és Közigazgatás, szerkesztőbizottsági tag 
2012– Közbeszerzési OKJ-referens képzés, elnök 
2013– Közbeszerzési Szemle, szerkesztő 
Németül szaknyelvi felsőfokon, angolul középfokú szinten tárgyalóképes.
Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy e széleskörű szakmai tevékenység mellett jut-e idő 

a kikapcsolódásra, feltöltődésre? „Összességében egy igen összetett feladatokat ellátó, kor-
mányzati szinten is kiemelt jelentőségű szakterület tartozik hozzám, mely rendkívül széles 
portfóliót foglal magában a különböző beruházások koordinálásától kezdve a többségi állami 
tulajdonú gazdasági társaságok mindennapi működéséhez szükséges feladatokig. Emellett fo-
lyamatosan igyekszem koncentrálni a tudományos közéletben való aktív közreműködésre is, 
tanulmányokat, könyveket írok, konferenciákon adok elő, vagy éppen konferenciákat szer-
vezek, így a szabadidő többnyire néhány hétvégi órára korlátozódik, melyet igyekszem aktív 
pihenéssel, sportolással, a családommal, a barátaimmal tölteni.”


